
 

 
 
 
 

Інформаційний листок 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 133 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 
 
У номері представлені матеріали: 
 

1. Асоціація стратегічних досліджень, інформації та високих 
технологій повідомляє про проведення таких заходів: 

І. Восьма Міжнародна науково-практична конференція 
“Дослідження, розробка та застосування високих технологій в 
промисловості.” 
Конференція буде проводитись в жовтні 2009 року, Санкт – 
Петербург, Росія. Заявки приймаються до 30.06.09, матеріали до 
09.09.09 р.. 
ІІ. Перший Міжнародний форум “Проблеми екології, клімату та 
глобального потепління. Дослідження, діагностика, 
промисловість, політика, прогнози.” 
Конференція буде проводитись в березні 2010 року, Санкт – 
Петербург, Росія. 
Оформлення заявок: spbtpd@mail.ru 
Детальна інформація: www.htfi.org або www.htfi.ru 
 

2. Європейська освіта в Литві 
Університет Менеджменту та Економіки (ISM) оголошує про початок 
набору на англомовні бакалаврські та магістерські програми. Після 
закінчення університету студенти отримують диплом європейського 
зразка, що має міжнародне визнання. Особливі привілеї при вступі чи 
отриманні стипендій надаються студентам з України.  
Бакалаврські програми Університету:  

• Економіка та Політика;  

• Міжнародний Бізнес та Комунікації;  
Міжнародні магістерські програми Університету:  

• Міжнародний Маркетинг та Менеджмент;  

• Фінанси та Економіка.  
Стипендії  



Університет пропонує стипендії для іноземних студентів, де велика 
перевага надається українським абітурієнтам та студентам.  

• Бакалаврська програма «Міжнародний Бізнес та 
Комунікації» - 1 стипендія на весь період навчання та 2 стипендії на 
перший рік навчання, що покривають 100% оплати за навчання.  

• Інші бакалаврські програми: 75% знижки від оплати за 
навчання для 15 студентів програми «Міжнародний Бізнес та 
Комунікації» та для 20 студентів програми «Економіка та Політика», що 
надаються кожного семестру.  

• На магістерських програмах є 1 стипендія, що покриває 
100% оплати за навчання, на весь період навчання та 2 стипендії, що 
покривають 50% оплати за навчання, на весь період навчання.  
Кінцевий термін подачі документів 15 липня 2009 року.  
За питаннями звертайтесь до Аста Шваркайте (керівник Школи 
Бакалаврату) asta.svarcaite@ism.lt  
Детальна інформація: http://www.eu.prostir.ua/grants/234004.html 
 

3. Літня школа 2009 Європейського розподіленого  інституту 
таксономії: “Від області досліджень до світової павутини - 
вивчення біологічного різноманіття за допомогою методів 
таксономії”. 

Друга літня школа Європейського розподіленого  інституту таксономії 
проводитиметься з 19 липня 2009 року до 1 серпня 2009 року (2 
тижні) в багатому на різноманіття біологічних видів національному 
парку Словаччини “Муранська планина”. 
Протягом другої літньої школи будуть демонструватись теоретичні та 
практичні досягнення сучасних досліджень в області таксономії.  
Вимоги: 
1.Заявки відкриті для науковців з: 

• інституції-партнеру EDIT; 
• установи, яка не є партнером EDIT, але знаходиться в одній з 
країн Європи. 

2. Знання англійської мови (розмовна) 
3. заявки для студентів на даний момент закриті, тому до участі в 
другій літній школі запрошуються сповнені ентузіазму кваліфіковані 
тренінг-провайдери / дослідники готові працювати з студентами в 
режимі діалогу (теоретичні курси, обговорення, практичні завдання, 
лабораторні роботи). 
Заявки подаються в електронному вигляді (заповнити заявку ви 
можете на сайті: http://atbi.eu/summerschool/?q=node/add/teacher).    
Додаткова інформація: http://atbi.eu/summerschool/?q=node/94 
 
 
 
 



4. Конкурс Ф33 Державного фонду фундаментальних 
досліджень України та НЦНД Франції(CNRS)-2010 

Державний фонд фундаментальних досліджень(ДФФД) та 
Національний центр наукових досліджень Франції(НЦНД)-Centre 
National de la Recherche Scientifique(CNRS) відповідно до укладеної 
Угоди про співробітництво оголошують перший конкурс спільних 
проектів наукових досліджень на отримання фінансової підтримки для 
проведення фундаментальних наукових досліджень за наступними 
науковими напрямами: математика, інформатика, механіка, фізика і 
астрономія, хімія, біологія та медицина, наука про Землю та проблеми 
навколишнього середовища, науки про людину та суспільство, наукові 
основи перспективних технологій. 
У рамках конкурсу підтримуються наукові дослідження вищих 
навчальних закладів, що виконуються спільно українськими та 
французькими вченими і які є пріоритетними для обох сторін. Умови 
аналогічного конкурсу для вчених з інституцій НАН України розміщено 
на сайті www.nas.gov.ua  
Умови конкурсу: 
Усі види підтримки фундаментальних наукових досліджень 
здійснюються ДФФД на конкурсній основі , незалежно від віку або 
посади науковця. 
Дослідник-науковець може бути керівником тільки одного поданого 
запиту. 
Тематичні формулювання у запитах кожної із сторін мають бути 
однаковими. 
Тривалість кожного проекту - 2 роки з можливим однорічним 
продовженням. 
Українські та французькі вчені ,учасники проекту, попередньо 
узгоджують між собою науковий план спільних досліджень. 
Подача запитів здійснюється у 2 етапи: 
На першому етапі французькі учасники проекту мають подати у НЦНД 
свій запит на участь у конкурсі PICS 2010 для попередньої експертизи. 
На другому етапі (з 1 квітня по 31 травня 2009 року) учасники 
спільних проектів подають запити для заключного узгодження:  
українські вчені подають запити до ДФФД ( за формами конкурсу Ф33 
ДФФД- на сайті www.dffd.gov.ua),а французькі вчені одночасно до 
НЦНД(за формами НЦНД). 
До конкурсу не допускаються:  

• проекти, представлені тільки однією стороною;  

• проекти, отримані після кінцевого строку подачі запиту;  

• проекти, підготовлені не за правилами оформлення. 
Усі допущені до конкурсу запити проходять паралельно незалежну 
експертизу: запити французьких учених у НЦНД, запити українських 
учених у ДФФД. 



Експертиза запитів здійснюється кожною із сторін самостійно 
відповідно до власних правил. Інформація про проходження 
експертизи строго конфіденційна.  
Результати конкурсу будуть підведені у грудні 2009 року. Після 
погодження результатів, список проектів для отримання підтримки 
кожної сторони буде опублікований на сайті ДФФД. 
Увага! Запити від учених України з вищих навчальних закладів будуть 
прийматися у ДФФД до 15 вересня 2009 року. 
Фінансування проектів здійснюється наступним чином: ДФФД фінансує 
проекти українських вчених, НЦНД- французьких. 
Щорічне фінансування ДФФД на підтримку спільних українсько-
французьких проектів (конкурс Ф33) визначається і затверджується 
Радою ДФФД у рамках доведених обсягів коштів держбюджету для 
ДФФД у поточному році. 
Матеріали українських учених на електронних і паперових 
(роздруковані та затверджені у 2 примірниках) носіях подаються до 
ДФФД за адресою: 
01601,МСП,м.Київ,бульв. Тараса Шевченка,16,кімн.403,телефон для 
довідок (044) 246-39-27,  
координатор конкурсу - Величко Ірина Георгіївна  
Детальна інформація: 
http://www.interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/grants/main/911 
 
 

Випуск № 133 інформаційної системи «Джерело» можна знайти 
на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 054 головного корпусу,  
Тел: 460-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра  
E-mail: shukayev@users.ntu-kiev.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
1.06.09 
 


